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Edital CELG 001/2022 – Seja um Sócio Professor!  

Processo Seletivo de Propostas de Cursos ou Workshops  

O Centro de Estudos Luís Guedes (CELG) torna público o edital “Seja um Sócio 

Professor”! Este edital tem como finalidade oferecer aos sócios a oportunidade de ministrar 

e/ou organizar cursos on-line ou híbridos relacionados à sua área de expertise. Os cursos do 

CELG estão fazendo sucesso e têm recebido grande procura, principalmente após a sua 

adaptação ao ambiente virtual. Isso vem permitindo a inscrição de alunos de outras cidades e 

inclusive outros estados da federação, locais que por vezes carecem de profissionais 

devidamente capacitados. O CELG, portanto, incentiva seus associados a enviar propostas de 

cursos e workshops no prazo das 8h do dia 3 de outubro às 15h do dia 18 de novembro de 

2022. As propostas deverão abordar tópicos alinhados com os objetivos do CELG e relacionados 

à saúde mental. A inscrição deve ser enviada para o e-mail plazambuja@hcpa.edu.br.  

1) Dos objetivos do CELG  

O CELG tem como objetivos proporcionar educação continuada e aprimoramento científico aos 

seus associados e à comunidade ligada à área da saúde mental; promover e estimular a 

pesquisa no campo da saúde mental, em colaboração com o Departamento de Psiquiatria e 

Medicina Legal da UFRGS e com o Serviço de Psiquiatria do HCPA em suas atividades de ensino, 

assistência e pesquisa.  

2) Da documentação necessária  

- Curriculum Vitae do proponente.  

- Diploma de conclusão de curso superior.  

- Projeto de curso (ANEXO I).  

- Cronograma do curso.  

- Orçamento do curso (ANEXO II).  

- Lista de professores que participarão do curso.  

- Curriculum Vitae dos professores que participarão do curso.  

3) Do candidato  

O Candidato deverá preencher os seguintes critérios:  

- Apresentar comprovada expertise na área temática do curso proposto, sendo que os 

possíveis palestrantes não sócios também deverão preencher este critério.  

- Ser sócio do CELG há pelo menos 1 ano. 

- Estar em dia com suas mensalidades. 

- Ter diploma de curso superior. 
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4) Do Processo de Avaliação  

- As propostas de curso serão avaliadas a partir do dia 18/11/2022 por um Comitê̂ Científico 

indicado para esta tarefa, para posterior aprovação pela diretoria do CELG. O Comitê̂ Científico 

irá julgar as propostas de acordo com a sua qualidade técnica e/ou científica, relevância na 

área e originalidade. A aprovação da diretoria levará em consideração o potencial de público, 

orçamento viável e corpo docente capacitado, além do alinhamento com os objetivos do CELG.  

- No caso de haver excesso de propostas aprovadas e viáveis, os projetos serão classificados 

através de conceitos que seguirão os critérios de avaliação supracitados, visando limitar o 

número de atividades de acordo com a capacidade de concretização. 

- Recursos serão avaliados pela Diretoria de Ensino para posterior reavaliação da Diretoria do 

CELG.  

5) Do Projeto de Curso (ou Workshop)  

Na descrição do projeto, deverão constar os seguintes tópicos:  

- O conteúdo programático, bem como a súmula de suas disciplinas. 

- O objetivo do curso.  

- Duração do curso e possíveis dias e horários da semana para ser ministrado. 

- A população-alvo.  

- A metodologia (por exemplo, se será exclusivamente online ou se estão previstas 

atividades práticas de caráter presencial ou híbrido).  

- Conteúdos e habilidades que serão desenvolvidos pelo curso.  

- Considerações éticas sobre eventuais materiais clínicos. 

- A forma de avaliação dos discentes e dos docentes.  

- A bibliografia. 

6) Do orçamento  

- Um total de 20% a 30% (de acordo com o tamanho do curso e implicações de gestão 

administrativa) do orçamento do curso deverá ser destinado ao CELG, para manutenção da 

estrutura física e funcional do curso.  

- Somente as horas-aulas serão remuneradas. Horas gastas com coordenação não serão 

remuneradas.  

- No caso de eventual sobra de recursos ao final da gestão do projeto, estes serão revertidos 

para o CELG para investimento em outros projetos. No caso de cursos organizados por Centros 

ou Laboratórios de Pesquisa da UFRGS ou Projetos de Extensão vinculados à Universidade, um 

eventual lucro poderá ser dividido entre os organizadores e o CELG (50% para cada parte).  
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7) Plataforma on-line 

O CELG dispõe das seguintes plataformas on-line para a realização de atividades online ou em 

caráter híbrido (de acordo com a disponibilidade técnica):  

- O Zoom Pro, que comporta até 100 alunos.  

- O Microsoft Teams. 

8) Do Prazo de Vigência  

- O referido edital terá ́ prazo de vigência no período de 03 de outubro de 2022 a 18 de 

novembro de 2022, contados a partir da publicação em rede eletrônica até homologação do 

seu resultado final, não prorrogável.  

9) Da Aprovação  

- As propostas de cursos aprovadas deverão enviar à direção de divulgação do CELG um vídeo e 

um texto de promoção do curso 45 dias antes da data selecionada para execução do curso.

10) Do Cronograma 

Etapas  Período 

Período de inscrição  03/10/2022 a 18/11/2022 

Avaliação dos projetos  18/11/2022 a 24/11/2022 

Divulgação dos resultados preliminares  25/11/2022 

Prazo para recurso  25/11/2022 a 27/11/2022 

Resultado final do processo seletivo  02/12/2022 

 

 


